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REGULAMENTO: PRÊMIO MELHORES DO ANO 2020. 

CATEGORIA: PARQUES INFANTIS E BRINQUEDOTECAS. 

 

Confira abaixo as regras para participar do concurso deste ano. 

 

1. Objetivos. 

1.1. O Prêmio Melhores do Ano 2020 tem como objetivos: integrar, confraternizar, estimular, divulgar, 

apoiar, incentivar e prestigiar boas práticas de gestão aplicadas ao segmento de Parques Infantis e/ou 

Brinquedotecas de todo o país.  

1.2. Visa também contribuir para o melhor entendimento, pela sociedade em geral, da importância da 

atividade Parque Infantil e/ou Brinquedoteca na vida econômica, política, social e cultural do país, 

assim como melhorar a qualidade dos serviços do setor por meio de intercâmbio e da divulgação de 

boas práticas. 

 

2. Inscrições. 

2.1. Poderão concorrer aos prêmios somente Parques Infantis e/ou Brinquedotecas que efetuarem a 

inscrição e seus representantes comparecerem ao evento Jantar de Confraternização - Prêmio Melhores 

do Ano 2020. As inscrições são gratuitas. O convite individual de acesso ao jantar tem um custo de R$ 

150,00 (Cento e Cinquenta Reais) conforme detalhado no site de divulgação do evento 

www.seminariobuffetinfantil.com.br 

2.2. Os Parques Infantis e/ou Brinquedotecas poderão concorrer em diversas categorias. Porém, 

obrigatoriamente deverão reunir e enviar todos os pré-requisitos por meio de um formulário disponível 

através do link: https://forms.gle/JiP8d9PciXJ9bQ1U7 

(Dica: abra o formulário no dispositivo (celular ou computador) que você tem salvo os arquivos que serão 

enviados, desta forma otimizará o seu tempo). 

2.3. Os Parques Infantis e/ou Brinquedotecas inscritos serão avaliados por uma comissão definida pelos 

consultores Hubert Krause e Glaucia Miyazaki, realizadores do evento, à qual será composta por no 

mínimo 03 especialistas na área com vasta experiência no mercado e que contribuirão com a análise dos 

trabalhos por meio de votação. Seus nomes e minicurrículos encontram-se ao final deste regulamento.   

http://www.seminariobuffetinfantil.com.br/
https://forms.gle/JiP8d9PciXJ9bQ1U7
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2.4. A avaliação pela comissão será após o término do prazo para envio das inscrições, onde serão 

escolhidos os finalistas de cada categoria para concorrer. 

2.5. A divulgação do vencedor será feita no dia do Jantar comemorativo (18/04/2020, sábado, das 21h 

às 02h00 no Terraço K Festas e Eventos. Rua Maria Cândida, 1166. Vila Guilherme, São Paulo– SP. CEP 

02071-002).  

2.6. A inscrição deverá ser realizada conforme pré-requisito da categoria na qual o Parque Infantil e/ou 

Brinquedoteca se inscreveu.  

2.7. A DATA LIMITE PARA INSCRIÇÃO E ENVIO DOS MATERIAIS É 23H59MIN DO DIA 07 (TERÇA-FEIRA) 

DE ABRIL DE 2020. 

 

3. Categorias. 

3.1. Para efeito de análise, julgamento e premiação as inscrições serão classificadas nas seguintes 

categorias: 

 

A. MELHOR PROJETO ARQUITETÔNICO (PARQUES INFANTIS OU BRINQUEDOTECAS JÁ EM OPERAÇÃO 

OU NÃO). 

a.1.) Objetivo: premiar e reconhecer o Parque Infantil e/ou Brinquedoteca com o melhor projeto 

arquitetônico seja ele em operação ou não.  

a.2.) Pré-requisitos para envio: imagem(s), print(s) e/ou link(s) de vídeo(s) do projeto arquitetônico do 

empreendimento já em operação ou não; pode ser a imagem da Planta Baixa ou outras evidências que o 

empreendimento acredita ser relevante para comprovação dos pré-requisitos desta categoria. (Dica: 

peça para o arquiteto que fez seu projeto te ajudar nesta tarefa. Os jurados estão curiosos como você 

otimizou o seu espaço na divisão dos ambientes). 

a.3.) Critérios de avaliação do(s) procedimento(s) operacional(is):  

• Criatividade e Originalidade; 

• Otimização do espaço; 

• Operacionalização. 

Vencerá esta categoria o Parque Infantil e/ou Brinquedoteca que obtiver a maior soma de pontos com 

base na tabela representativa abaixo: 

a.4.) Representatividade:  
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Critérios. Como será avaliado? Com a análise das evidências enviadas pelo o 

Parque Infantil e/ou Brinquedoteca, que indiquem como é: 

Pontos. 

Criatividade e 

Originalidade. 

• a criatividade na elaboração do projeto e layout do empreendimento. 

Entendemos como criatividade e originalidade aspectos que 

demonstram inovação, algo novo na concepção do projeto, que pode 

ser na decoração, fachada, disposição dos ambientes e etc. 

Até 05 pontos. 

Otimização. • a otimização do espaço na elaboração do projeto e layout do 

empreendimento. Entendemos como otimização o uso do espaço de 

forma inteligente que melhore a experiência do cliente e de seus 

convidados durante a festa ou evento. 

Até 05 pontos. 

Operacionalização. • a operacionalização a partir da disposição dos ambientes 

apresentados no layout do empreendimento. Entendemos como 

operacionalização dos ambientes a facilidade que a divisão dos 

setores contribui para uma melhor prestação do serviço. 

Até 05 pontos. 

 

 

B. MELHOR DESIGN DE INTERIOR (PARQUES INFANTIS OU BRINQUEDOTECAS) JÁ EM OPERAÇÃO OU 

NÃO). 

b.1.) Objetivo: premiar e reconhecer o Parque Infantil e/ou Brinquedoteca com o melhor projeto de 

design de interior seja ele já em operação ou não.  

b.2.) Pré-requisitos para envio: imagem(s), print(s) e/ou link(s) de vídeo(s) do ambiente interno do 

empreendimento ou outras evidências que o Parque Infantil e/ou Brinquedoteca acredita ser relevante 

para comprovação dos pré-requisitos desta categoria. Dica: apresente elementos de decoração 

permanente do seu empreendimento e não temas e arranjos de decoração de festa. Os jurados não 

estão interessados na decoração da mesa do bolo, dos personagens de temas infantis, dos balões, 

personalizados e etc. Os jurados estão mais interessados na iluminação, na cor das paredes, no piso e 

nos acabamentos escolhidos.  

b.3.) Critérios de avaliação do(s) procedimento(s) operacional(is):  

• Criatividade e Originalidade; 

• Otimização do espaço; 

• Iluminação.  
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Vencerá esta categoria o Parque Infantil e/ou Brinquedoteca que obtiver a maior soma de pontos com 

base na tabela representativa abaixo: 

b.4.) Representatividade:  

Critérios. Como será avaliado? Com a análise das evidências enviadas pelo o 

Parque Infantil e/ou Brinquedoteca, que indiquem como é: 

Pontos. 

Criatividade e 

Originalidade. 

• a criatividade na elaboração do projeto de design de interior do   

empreendimento. Entendemos como criatividade aspectos que 

demonstram originalidade, inovação, algo novo na concepção do 

projeto, que pode ser na decoração, iluminação, escolha e disposição 

dos móveis etc. 

Até 05 pontos. 

Otimização. • a otimização do espaço na elaboração do projeto de design de interior 

do empreendimento. Entendemos como otimização o uso do espaço 

de forma inteligente que melhore a experiência do cliente e seu 

convidado durante a festa ou evento. 

Até 05 pontos. 

Iluminação. a iluminação como recurso para destacar o design e a decoração do 

interior. 

Até 05 pontos. 

 

C.       MELHOR CARDÁPIO  

c.1.) Objetivo: premiar o Parque Infantil e/ou Brinquedoteca que oferece a melhor opção de cardápio 

aos seus clientes.   

c.2.) Pré-requisitos para envio: Imagem(s), print(s) e/ou link(s) de vídeo(s) que apresentem o cardápio. É 

interessante que, como forma de complementação o Parque Infantil e/ou Brinquedoteca envie um 

breve texto que justifique porque o cardápio é diferenciado e merece receber o prêmio. Dica: seja 

criativo na apresentação dos pratos, escolha fotos que deem água na boca dos jurados.  

c.3.) Critérios de avaliação para a análise do(s) serviço(s) ou produto(s) inovadores; 

• Ineditismo; 

• Variedade; 

• Sofisticação; 

• Apresentação 
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Vencerá esta categoria o Parque Infantil e/ou Brinquedoteca que obtiver a maior soma de pontos com 

base na tabela representativa abaixo: 

c.4.) Representatividade:  

Critérios. Como será avaliado? Com a análise das evidências enviados pelo o 

Parque Infantil e/ou Brinquedoteca, que indiquem como é: 

Pontos. 

Ineditismo. o ineditismo do cardápio. Até 05 pontos. 

Variedade. elementos que justifiquem a variedade ou diversidade de itens na 

formatação do cardápio.  

Até 05 pontos. 

Sofisticação. elementos que remetam a sofisticação e requinte na escolha dos itens 

que contemplam o cardápio.  

Até 05 pontos. 

Apresentação. a forma como os itens do cardápio são apresentados aos clientes. Até 05 pontos. 

 

D. MELHOR GESTÃO OPERACIONAL. 

d.1.) Objetivo: premiar e reconhecer o Parque Infantil e/ou Brinquedoteca que por meio da criação, da 

organização e da implantação de procedimento(s) operacional(is) consegue manter padrões de 

qualidade na prestação de seus serviços. 

d.2.) Pré-requisitos para envio: cópia(s) ou print(s) de modelo(s) de procedimento(s) operacional(is) que 

visa(m) a garantia de um padrão pré-definido pelo Parque Infantil e/ou Brinquedoteca. Exemplo: 

modelos de checklists, cronogramas, escalas, controles de estoque e/ou consumo, livro de ocorrências, 

relatórios etc. ou outras evidências que o Parque Infantil e/ou Brinquedoteca acredita ser relevante para 

comprovação dos pré-requisitos desta categoria. Dica: através dos arquivos anexados nesta categoria 

convença os jurados que você tem uma gestão organizada, com controles, padrões de qualidade e 

preocupada com uma melhoria constante. Mostre os jurados que você aprendeu com os erros cometidos 

na operação do seu negócio ou então que o cuidado com o planejamento não te fez errar.   

d.3.) Critérios de avaliação do(s) procedimento(s) operacional(is): 

• Funcionalidade e objetivo; 

• Apresentação; 

• Forma de controle e acompanhamento; 
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• Medição dos resultados. 

Vencerá esta categoria o Parque Infantil e/ou Brinquedoteca que obtiver a maior soma de pontos com 

base na tabela representativa abaixo: 

d.4.) Representatividade:  

Critérios. Como será avaliado? Com a análise das evidências enviadas pelo o 

Parque Infantil e/ou Brinquedoteca, que indiquem como é: 

Pontos. 

Funcionalidade. o funcionamento do(s) procedimento(s) operacional(is) e seu(s) 

objetivo(s).  

Até 05 pontos. 

Apresentação. a apresentação do(s) procedimento(s) operacional(is).  Até 05 pontos. 

Controle. o controle e acompanhando do(s) procedimento(s) operacional(is) após 

sua implantação.  

Até 05 pontos. 

Resultados. a medição dos resultados obtidos após implantação do(s) 

procedimento(s) operacional(is).   

Até 05 pontos. 

 

 

E. MELHOR GESTÃO COMERCIAL. (PLANEJAMENTO DE MARKETING E AÇÕES COMERCIAS). 

e.1.) Objetivo: premiar e reconhecer o Parque Infantil e/ou Brinquedoteca que por meio de seu 

planejamento de marketing, da criação de ações comerciais e da implantação de procedimento(s) 

consegue obter melhores resultados (aumento de faturamento e rentabilidade) em seu departamento 

comercial. (Nesta categoria entra somente ‘’posts’’ ou artes de redes sociais voltados a ações comerciais 

de promoção ou publicidade, ‘’posts’’ ou artes relacionadas a engajamento/relacionamento serão 

contempladas na próxima categoria). 

e.2.) Pré-requisitos para envio: descrição de ações relacionadas ao planejamento de marketing, idéias 

criadas para superar dificuldades e/ou sazonalidade no setor de vendas e/ou cópia(s) ou prints de 

modelo(s) de procedimentos(s) comercia(is) que visa(m) facilitar e melhorar o processo de conversão de 

vendas. 

e.2.1.) Exemplo de ações relacionadas ao planejamento de marketing: print de modelo de campanhas 

de adwords (Google) que o Parque Infantil e/ou Brinquedoteca realizou, print de modelo de 
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instrumento para definição de persona (Público Alvo), modelo de análise de perfil de clientes, modelo 

de funil de vendas e etc. 

e.2.2.) Exemplo de idéias criadas para superar dificuldade e/ou sazonalidade no setor de vendas: 

postagens ou artes de promoções ou eventos temáticos como carnaval, colônia de férias, shows com 

venda de ingressos e etc. (Pode ser fotos destes eventos também).  

e.2.3.) Exemplos de procedimentos comerciais: cadastro de clientes, controles de mensuração de 

demanda, informativos de apresentação dos produtos e serviços, modelos de orçamentos. Ou outras 

evidências que o Parque Infantil e/ou Brinquedoteca acredita ser relevante para comprovação dos pré-

requisitos desta categoria.  

Dica: através dos arquivos anexados nesta categoria convença os jurados que você conseguiu através do 

planejamento e da implantação de procedimentos melhorar a eficiência do departamento comercial do 

Parque Infantile que a partir de um plano de marketing e de ações comerciais você conseguiu aumentar 

o seu faturamento e/ou a rentabilidade.  

e.3.) Critérios de avaliação do(s) procedimento(s) comerciais(is): 

• Funcionalidade e objetivo do planejamento de marketing; 

• Criatividade na criação de ações para superar as dificuldades e sazonalidade; 

• Forma de controle e acompanhamento; 

• Medição dos resultados. 

Vencerá esta categoria o Parque Infantil e/ou Brinquedoteca que obtiver a maior soma de pontos com 

base na tabela representativa abaixo: 

e.4.) Representatividade: 

Critérios Como será avaliado? Com a análise das evidências enviadas pelo o 

Parque Infantil e/ou Brinquedoteca, que indiquem como é: 

Pontos. 

Funcionalidade. o funcionamento do(s) procedimento(s) comercial(is) e seu(s) 

objetivo(s).  

Até 05 pontos. 

Criatividade. criatividade na criação de ações para superar as dificuldades e 

sazonalidade; 

Até 05 pontos. 

Controle. o controle e acompanhando do(s) procedimento(s) comercial(is) após 

sua implantação.  

Até 05 pontos. 
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Resultados. a medição dos resultados obtidos após implantação do(s) 

procedimento(s) comercial(is).   

Até 05 pontos. 

 

 

F. MELHOR PRODUÇÃO DE CONTEÚDO E INFLUÊNCIA DIGITAL EM REDES SOCIAIS. 

f.1.) Objetivo: premiar o Parque Infantil e/ou Brinquedoteca que por meio da produção de conteúdo em 

suas redes sociais e canais digitais consegue trazer engajamento para o empreendimento e, ao mesmo 

tempo influenciar pessoas, contribuindo assim para o crescimento profissional do setor e trazendo 

maior credibilidade para o seu empreendimento.   

f.2.) Pré-requisitos para envio: prints (cópia) dos posts, das páginas das redes sociais ou de outros canais 

digitais que atendam os critérios de avaliação descritos abaixo ou outras evidências que o Parque 

Infantil e/ou Brinquedoteca acredita ser relevantes para comprovação dos pré-requisitos desta 

categoria. Dica: através dos arquivos anexados nesta categoria convença os jurados que você conseguiu 

engajamento (curtidas, compartilhamentos e comentários) através de suas publicações e postagens que 

visavam o engajamento e relacionamento com o cliente. Nesta categoria não entra postagens de 

promoções, descontos e cortesias.  

f.3.)  Critérios de avaliação: 

• Criatividade do conteúdo postado nas redes sociais; 

• Periodicidade das publicações; 

• Engajamento alcançado com as publicações; 

Vencerá esta categoria o Parque Infantil e/ou Brinquedoteca que obtiver a maior soma de pontos com 

base na tabela representativa abaixo: 

f.4.) Representatividade: 

Critérios. Como será avaliado? Com a análise das evidências enviadas pelo o 

Parque Infantil e/ou Brinquedoteca que indiquem como é: 

Pontos. 

Criatividade. o nível de qualidade das publicações; Até 05 pontos. 

Periodicidade. a periodicidade das publicações; Até 05 pontos. 

Engajamento. o nível de engajamento obtido pelas as publicações. Até 05 pontos. 
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G.      MELHOR GESTÃO DE PESSOAS. 

g.1.) Objetivo: premiar o Parque Infantil e/ou Brinquedoteca que, por meio da criação, da organização e 

da implantação de procedimentos relacionados à gestão de pessoas consegue reter talentos e capacitar 

sua equipe de colaboradores sejam eles fixos e/ou freelancers.  

g.2.) Pré-requisitos para envio: print(s) ou cópia(s) de modelo(s) de procedimentos(s) relacionado(s) 

com a gestão de pessoas, os quais contribuem para retenção de talentos e/ou a capacitação e 

qualificação de mão de obra fixa ou freelancer. Exemplo de procedimentos: plano de carreira, avaliação 

de desempenho, programação de cursos e treinamentos, certificados oferecidos pelo Parque Infantil 

e/ou Brinquedoteca aos participantes de palestras, cursos ou treinamentos, benefícios oferecidos aos 

colaboradores, Link(s) de vídeo(s) de treinamentos etc. Ou outras evidências que o Parque Infantil e/ou 

Brinquedoteca acredita ser relevantes para comprovação dos pré-requisitos desta categoria. Dica: 

através dos arquivos anexados nesta categoria convença os jurados que você se preocupa com a 

qualidade da entrega do seu serviço e que investe na capacitação e qualificação de seus colaboradores. 

g.3.)  Critérios de avaliação do(s) procedimento(s) relacionado(s) a gestão de pessoas: 

• Funcionalidade e objetivo; 

• Apresentação; 

• Forma de controle e acompanhamento; 

• Medição dos resultados. 

Vencerá esta categoria o Parque Infantil e/ou Brinquedoteca que obtiver a maior soma de pontos com 

base na tabela representativa abaixo: 

g.4.) Representatividade:  

Critérios. Como será avaliado? Com a análise das evidências enviadas pelo o 

Parque Infantil e/ou Brinquedoteca, que indiquem como é: 

Pontos. 

Funcionalidade. o funcionamento do(s) procedimento(s) relacionado(s) a gestão de 

pessoas e seu(s) objetivo(s).  

Até 05 pontos. 

Apresentação. a apresentação do(s) procedimento(s) relacionado(s) a gestão de 

pessoas.  

Até 05 pontos. 

Controle. o controle e acompanhando do(s) procedimento(s) relacionado(s) a Até 05 pontos. 
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gestão de pessoas após sua implantação.  

Resultados. a medição dos resultados obtidos após implantação do(s) 

procedimento(s) relacionado(s) a gestão de pessoas. 

Até 05 pontos. 

 

 

H.       MELHOR SERVIÇO OU PRODUTO INOVADOR. 

h.1.) Objetivo: premiar o Parque Infantil e/ou Brinquedoteca que desenvolve serviço(s) e/ou produto(s) 

inovador(es).  

h.2.) Pré-requisitos para envio: detalhamento do(s) serviço(s) ou produto(s) que o Parque Infantil e/ou 

Brinquedoteca considera inovador(es) para o segmento. Esta apresentação da inovação pode ser feita 

com link(s) de vídeo(s) ou foto(s). É interessante que, como forma de complementação, o Parque 

Infantil e/ou Brinquedoteca envie um breve texto que descreva o surgimento da idéia, o processo de 

pesquisa, a fonte de inspiração ou a referência para a criação da(s) inovação(ões) inscrita(s) na 

premiação. Dica: a inovação descrita aqui não precisa ser inédita no mundo ou no Brasil, pode ser 

inédita em sua cidade ou região. Algo bacana e diferente que você começou a fazer antes que seus 

concorrentes. Conte porque você acredita que idéia foi inovadora na sua região. 

h.3.) Critérios de avaliação para a análise do(s) serviço(s) ou produto(s) inovadores: 

• Ineditismo; 

• Abrangência; 

• Apresentação; 

Vencerá esta categoria o Parque Infantil e/ou Brinquedoteca que obtiver a maior soma de pontos com 

base na tabela representativa abaixo: 

h.4.) Representatividade:  

Critérios. Como será avaliado? Com a análise das evidências enviados pelo o 

Parque Infantil e/ou Brinquedoteca, que indiquem como é: 

Pontos. 

Ineditismo. o ineditismo do(s) produto(s) ou serviço(s). Até 05 pontos. 

Abrangência. a abrangência do ineditismo. É algo inovador na sua cidade? No seu 

Estado? No seu país? No mundo?  

Até 05 pontos. 
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Apresentação. a forma como o(s) produto(s) ou serviço(s) é apresentado aos clientes. Até 05 pontos. 

 

I.      MELHOR ‘’MOMENTO DOS PARABÉNS’’.  

i.1.) Objetivo: premiar o Parque Infantil e/ou Brinquedoteca que desenvolve de forma mais criativa e 

animada o momento dos parabéns. 

i.2.) Pré-requisitos para envio: Link(s) do(s) vídeo(s) que demonstre como o Parque Infantil e/ou 

Brinquedoteca realiza o seu momento dos parabéns. Dica: os jurados estão mais preocupados em 

avaliar como a sua equipe valoriza e destaca o aniversariante do que o nível de animação e histeria dos 

colaboradores. Mostre que sua equipe faz o aniversariante se sentir especial naquele momento.  

i.3.)  Critérios de avaliação do momento dos parabéns: 

• Animação; 

• Criatividade; 

• Originalidade; 

• Efeitos e adereços especiais. 

Vencerá esta categoria o Parque Infantil e/ou Brinquedoteca que obtiver a maior soma de pontos com 

base na tabela representativa abaixo: 

i.4.) Representatividade: 

Critérios. Como será avaliado? Com a análise das evidências enviadas pelo o 

Parque Infantil e/ou Brinquedoteca, que indiquem como é: 

Pontos. 

Animação. a animação da equipe durante o momento dos parabéns. Até 05 pontos. 

Criatividade. a criatividade na montagem e apresentação do momento dos 

parabéns.  

Até 05 pontos. 

Originalidade. a originalidade na apresentação do momento dos parabéns. Até 05 pontos. 

Efeitos e Adereço 

especiais. 

os efeitos e adereços especiais utilizados durante o momento dos 

parabéns.  

Até 05 pontos. 
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J.      MELHOR ‘’MOMENTO DA RECREAÇÃO OU ANIMAÇÃO’’. 

j.1.) Objetivo: premiar o Parque Infantil e/ou Brinquedoteca que desenvolve de forma mais criativa e 

animada o momento da Recreação ou Animação. 

j.2.) Pré-requisitos para envio: Link(s) do(s) vídeo(s) que demonstre como o Parque Infantil e/ou 

Brinquedoteca realiza o seu momento da Recreação ou Animação durante a festa. Dica: convença os 

jurados que o momento de recreação e animação durante a festa torna-se mais uma opção de 

entretenimento para os convidados e que contribui para a integração e sociabilização dos mesmos. 

Mostrar que brincar com o outro é mais legal que brincar sozinho pode te trazer bastante pontos.  

j.3.)  Critérios de avaliação do momento da recreação ou animação; 

• Animação durante a execução da atividade; 

• Criatividade na confecção e produção da atividade; 

• Originalidade na criação e apresentação da atividade; 

• Efeitos e adereços especiais. 

Vencerá esta categoria o Parque Infantil e/ou Brinquedoteca que obtiver a maior soma de pontos com 

base na tabela representativa abaixo: 

j.4.) Representatividade: 

Critérios. Como será avaliado? Com a análise das evidências enviadas pelo o 

Parque Infantil e/ou Brinquedoteca, que indiquem como é: 

Pontos. 

Animação. a animação da equipe durante o momento da recreação ou animação. Até 05 pontos. 

Criatividade. a criatividade na montagem e apresentação da recreação ou 

animação. 

Até 05 pontos. 

Originalidade. a originalidade na apresentação da recreação ou animação. Até 05 pontos. 

Efeitos e Adereço 

especiais. 

os efeitos e adereços especiais utilizados durante o momento da 

recreação ou animação. 

Até 05 pontos. 

 

 

K.      MELHOR ‘’MOMENTO DA RECEPÇÃO ANIMADA AO ANIVERSARIANTE’’. 
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k.1.) Objetivo: premiar o Parque Infantil e/ou Brinquedoteca que desenvolve de forma mais criativa e 

animada o momento da recepção animada ao aniversariante e sua família.  

k.2.) Pré-requisitos para envio: Link(s) do(s) vídeo(s) que demonstre como o Parque Infantil e/ou 

Brinquedoteca realiza o seu momento da Recepção Animada ao aniversariante e sua família. Dica: 

mostre para os jurados como é acolhida do aniversariante e sua família quando chegam ao Buffet 

Infantil. Convença os jurados que desde a recepção já é possível proporcionar um clima de festa e que o 

aniversariante receba uma atenção especial. 

k.3.)  Critérios de avaliação do momento da recepção dos convidados: 

• Animação durante a execução da recepção animada ao aniversariante; 

• Criatividade na confecção e produção da recepção animada ao aniversariante; 

• Originalidade na criação e apresentação da recepção animada ao aniversariante; 

• Efeitos e adereços especiais. 

Vencerá esta categoria o Parque Infantil e/ou Brinquedoteca que obtiver a maior soma de pontos com 

base na tabela representativa abaixo: 

k.4.) Representatividade:  

Critérios. Como será avaliado? Com a análise das evidências enviadas pelo o 

Parque Infantil e/ou Brinquedoteca, que indiquem como é: 

Pontos. 

Animação. a animação da equipe durante o momento da recepção animada ao 

aniversariante. 

Até 05 pontos. 

Criatividade. a criatividade durante o momento da recepção animada ao 

aniversariante. 

Até 05 pontos. 

Originalidade. a originalidade durante o momento da recepção animada ao 

aniversariante. 

Até 05 pontos. 

Efeitos e Adereço 

especiais. 

os efeitos e adereços especiais utilizados durante o momento da 

recepção animada ao aniversariante. 

Até 05 pontos. 

 

 

L.      MELHOR ‘’MOMENTO DA HORA DO LANCHINHO OU PIC NIC’’. 
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l.1.)   Objetivo: premiar o Parque Infantil e/ou Brinquedoteca que desenvolve de forma mais criativa e 

animada o momento da hora do lanchinho ou pic nic com as crianças durante a festa.  

l.2.) Pré-requisitos para envio: Link(s) do vídeo(s) que demonstre como o Parque Infantil e/ou 

Brinquedoteca realiza o seu momento da hora do lanchinho ou pic nic. Dica: mostre para os jurados 

como sua equipe se utiliza da criatividade para atrair e chamar a atenção das as crianças para este 

momento da festa. Importante mostrar que o objetivo é alcançado: as crianças realmente comem.  

l.3.)  Critérios de avaliação do momento da hora do lanchinho ou pic nic: 

• Animação durante a execução da hora do lanchinho ou pic nic; 

• Criatividade na confecção e produção da hora do lanchinho ou pic nic; 

• Originalidade na criação e apresentação da hora do lanchinho ou pic nic; 

• Efeitos e adereços especiais utilizados durante hora do lanchinho ou pic nic. 

Vencerá esta categoria o Parque Infantil e/ou Brinquedoteca que obtiver a maior soma de pontos com 

base na tabela representativa abaixo: 

l.4.) Representatividade:  

Critérios. Como será avaliado? Com a análise das evidências enviadas pelo o 

Parque Infantil e/ou Brinquedoteca, que indiquem como é: 

Pontos. 

Animação. a animação da equipe durante o momento da hora do lanchinho ou 

pic nic. 

Até 05 pontos. 

Criatividade. a criatividade durante o momento da hora do lanchinho ou pic nic. Até 05 pontos. 

Originalidade. a originalidade durante o momento da hora do lanchinho ou pic nic. Até 05 pontos. 

Efeitos e Adereço 

especiais. 

os efeitos e adereços especiais utilizados durante o momento da hora 

do lanchinho ou pic nic. 

Até 05 pontos. 

 

 

M. MELHOR PARQUE INFANTIL E/OU BRINQUEDOTECA DO ANO. 

m.1.) Objetivo: premiar e reconhecer o melhor Parque Infantil e/ou Brinquedoteca do ano.  

m.2.) Pré-requisitos para envio: participar de no mínimo 03 entre as 10 categorias anteriores descritas. 
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m.3.)  Critérios de avaliação: será considerado o melhor Parque Infantil e/ou Brinquedoteca do ano 

aquele que obtiver a maior média final a partir da soma das notas nas categorias que participou. 

Exemplo: O Parque Infantil e/ou Brinquedoteca participou das categorias A B C e teve como nota total 

em cada categoria 10, 15 e 20 respectivamente. Somam-se suas notas, totalizando 45 pontos, divide-se 

por 3, sua média final é 15 pontos. Dica: quanto mais categorias participar maior a chance de ganhar 

esta categoria que é considerada a mais importante.  

 

4. Avaliação. 

4.1. A avaliação será feita por meio do material enviado para o formulário através do link: 

https://forms.gle/JiP8d9PciXJ9bQ1U7 . Serão aceitos somente materiais dentro do prazo limite para o 

envio que é as 23H59MIN DO DIA 07 (TERÇA-FEIRA) DE ABRIL DE 2020. 

4.2. O Parque Infantil e/ou Brinquedoteca inscrito deverá se programar para participar do evento Jantar 

de Confraternização Prêmio Melhores do Ano 2020, pois a ausência de pelo menos 1 representante 

desclassifica-o para prêmio. 

 

5. Premiação. 

5.1. Serão conferidos aos premiados 1 (um) troféu físico e um diploma virtual. 

5.2. Em razão do cronograma compacto da cerimônia o premiado não terá direito a fazer discurso, mas, 

será feito uma fotografia oficial com cada ganhador durante o recebimento do prêmio.  

  

6. Disposição Final. 

6.1. O Parque Infantil e/ou Brinquedoteca que concorrer deverá estar devidamente regularizada e 

cadastrada como Pessoa Jurídica. É obrigatório o envio do Comprovante de Inscrição e Situação 

Cadastral da Pessoa Jurídica emitido pelo o site da receita federal no link a seguir: 

(https://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao2.asp) 

6.2. Todos os materiais enviados a Premiação Melhores do Ano poderão ser expostos, veiculados e 

reproduzidos em publicações, programas e canais de caráter educativo ou cultural, ou de divulgação da 

promotora do evento, independentemente de qualquer remuneração, autorização ou licença dos 

Buffets Infantis e Casas de Festas participantes que, para os fins acima descritos, cedem todos os seus 

https://forms.gle/JiP8d9PciXJ9bQ1U7
https://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao2.asp
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direitos autorais à promotora da premiação, sem qualquer tipo de compensação ou indenização, 

assegurada a menção da autoria e do veículo. 

6.3. As inscrições que não atenderem as exigências deste regulamento serão automaticamente 

desclassificadas. 

6.4. Todas as questões omissas neste regulamento, assim como a interpretação de seus dispositivos, 

serão decididas pela Comissão Avaliadora de forma soberana, e suas decisões não serão objeto de 

questionamento ou impugnação por qualquer das partes envolvidas. 

 

7. Banca Avaliadora (Mini currículos dos Avaliadores).  

 

Hubert Krause. 

Mais de 20 anos de experiência. Sócio fundador da Hubert Krause Consultoria da Diversão 

(www.hubertkrause.com.br), da Gincana Show Soluções em Entretenimento 

(www.gincanashow.com.br) e do Portal Consultoria da Diversão (www.consultoriadadiversao.com.br), 

dentre seus principais clientes estão o Ministério do Turismo, Cacau Show, Parque da Xuxa, Parque da 

Mônica, Wet Wild, Casa X, Rede Catavento, Sofitel Jequitimar e mais de 5000 buffets infantis e Casas de 

Festas do país. Responsável pelo o Seminário de Gestão de Buffets Infantis 

(www.seminariobuffetinfantil.com.br), o maior evento de capacitação profissional do setor. Autor do 

Livro: Ganhe Dinheiro Brincando: Recreação em festas e eventos. Foi presidente da ABRE (Associação 

Brasileira de Recreadores), Diretor de Buffets Infantis da Adibra (Associação das Empresas de Parques 

de Diversões do Brasil). Associado da IAAPA (Associação Internacional de Parques de Diversões e 

Atrações). É o Primeiro Bacharel em Lazer e Indústria do Entretenimento do Brasil, Especialista em 

Docência para o Ensino Superior, Mestre em Hospitalidade. Professor Universitário nos cursos de 

Graduação e Pós-Graduação nas áreas de Administração, Marketing, Hotelaria e Recursos Humanos. 

Idealizador do Canal do Youtube Consultoria da Diversão. 

  

Gláucia Miyazaki. 

Mais de 23 anos de experiência. Executiva, sócia-fundadora da Tanpopo, empresa de tecnologia, 

estratégia e negócios, coach com o programa “Transforme seu futuro.com.br”, mentora de gestores e 

proprietária da Dronnix. Atua em cargos de liderança executiva e diretoria nas áreas de Gestão 

Corporativa, Marketing, Produto, Trade, Comunicação, P&D, Eventos, CRM, Vendas e TI de diversas 
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empresas do mercado como Playcenter, Grupo Pão de Açúcar, IG, Oi internet, FS entre outras. É 

articulista no site de RH Paulo Moreno (paulomoreno.com.br), na coluna ‘Gestor – E Agora?’. Parceira 

do Seminário de Festas Infantis (www.seminariodefestasinfantis.com.br), o maior evento de capacitação 

profissional do setor. Publicitária formada pela ESPM/SP, Pós-graduada em Administração com extensão 

em Marketing Digital e MBA em Gestão Empresarial ambos pela FGV/SP. Fez diversos cursos de 

finanças, estratégia, inovação e gestão nas instituições mais renomadas do Brasil e do Exterior, como 

Insper e Harvard, além de treinamentos de liderança e atendimento ao cliente na Disney. 

  

Luiz Wilson Pina. 

Graduado em Ciências Econômicas. Com Especialização em Elaboração e Avaliação de Projetos, FMU-S0; 

em Lazer e Recreação, UNICAMP; em Gestão Ambiental, Senac-SP. Com Mestrado em Educação 

Ambiental, UNIP-SP; em Lazer e Recreação, UNICAMP. Autor do livro “Planejamento de Equipamentos 

de Lazer”, Editora PerSe-SP, 2014; do livro “Lazer e Recreação na Hotelaria”, com Olívia Cristina Ribeiro, 

Editora Senac-SP, 2008; e “Gestão do Lazer e do Entretenimento”, com Rosângela Martins Rodrigues e 

Karina Poli, Editora Brasport-RJ, 2016. Consultor em Lazer, em Planejamento de Lazer, em Programação 

de Lazer e em Animação Sociocultural. 

 

Sandra Seixas.  

Graduada em Ciências Jurídicas e Sociais. Com Especialização em Gestão Ambiental, Senac-SP. Autora 

do capítulo “Fundamentos do Direito aplicados ao Lazer e ao Entretenimento”, no livro “Gestão do Lazer 

e do Entretenimento”. Consultora jurídica, em Direito do Lazer e do Entretenimento, no Estatuto da 

Criança e do Adolescente, e no Estatuto do Idoso. 

  


